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 الرئيسةرسالة من 

 
إن اجلهود الدولية املبذولة من أجل مراقبة املخّدرات ال ميكن أن ُتكلَّل بالنجاح على املدى 

. دون استمرار اجلهود الرامية إىل خفض الطلب على املخّدرات غري املشروعةالطويل من 
وهذا ما دعا القائمني على صياغة اتفاقيات األمم املتحدة ملراقبة املخّدرات إىل اعتبار خفض 

اخلاص وميثّل اعتماد اإلعالن      .  الطلب أحد االلتزامات اليت تقع على عاتق احلكومات            
، وهو جمموعة من املعايري املقبولة عاملياً،  الطلب على املخّدراتباملبادئ التوجيهية خلفض  

 .، خطوة مهمة أخرى إىل األمام١٩٩٨خالل دورة اجلمعية العامة االستثنائية يف عام 

وتشمل الوقاية  .  والوقاية من تعاطي املخّدرات جمال أساسي من جماالت خفض الطلب            
رات وخفضه يف اجملموعات السكانية اليت ال تتعاطى األولية التدابري املّتخذة ملنع تعاطي املخّد

وهناك من األسباب القوية ما يستدعي من         .  املخّدرات البتة أو ال تتناوهلا بشكل خطري        
ذلك أن جتربة مبكرة    .  اجملتمع أن يويل اهتماماً منسقاً ملسألة الوقاية من تعاطي املخّدرات         

إىل نتائج خطرية من قبيل اإلصابة غري املتعّمدة أو اجلرعات الزائدة أو الوقوع واحدة يف جمال تعاطي املخّدرات ميكن أن تؤدي 
 .يف قبضة العدالة

. وهناك حاجة إىل أن ُتعىن استراتيجيات الوقاية األولية بالسكان ككل وكذلك بالفئات املعرَّضة بوجه خاص لتعاطي املخّدرات
 كبرياً يف إذكاء الوعي وخفض الطلب، فإهنا قد ينقصها التركيز والزخم وبينما ميكن أن تسهم اجلهود الواسعة النطاق إسهاماً

واالستراتيجية الفّعالة يف جمال الوقاية من تعاطي املخّدرات . الكافيان لتلبية حاجات اجملموعات السكانية املهدَّدة على حنو فّعال
 .جيب أن تشمل النوعني من التدابري معا

فكثرياً ما يالَحظ أن األولوية ُتمنح . ة فّعالة جيب أن تنتقل من مرحلة القول إىل مرحلة الفعلولكي تكون جهود الوقاية األولي
ومحالت الوقاية ال بد أن تكون       .  للتدابري اليت ختطف األبصار ولكنها قصرية األجل، من قبيل احلمالت اإلعالمية املستقلة               

 .اقتصادية هامةمدعومة بتدابري تكميلية أخرى حىت تعود بفوائد اجتماعية و

والوقاية من تعاطي املخّدرات، كقضية . إن تعاطي املخّدرات من التحديات املستمرة اليت تتطلب مّنا اهتماماً وعمالً مستمرين
وجيب أن خيصِّص مقررو    .  صحية أساسية، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالصحة العامة وبالنهوض بالصحة وبنمو األطفال والشباب             

 . لتلك األنشطةالسياسات املوارد
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فال بد من تأسيس الشراكات مع اجملتمع . وليس مبقدور احلكومات أن تكون فّعالة يف جمال الوقاية األولية إذا ظلّت تعمل منفردة

املدين على املستويات كافة، احمللية والوطنية والدولية، من أجل ضمان أقصى قدر ممكن من الكفاءة يف استخدام املوارد الشحيحة 
ومن شأن مشاركة املنظمات غري احلكومية املوّسعة واملباشرة يف هذه القضية أن . ة الفّعالية يف خفض انتشار تعاطي املخّدراتوزياد

 .ُيكسبها وجهة نظر هامة يتعني أن تلقى آذاناً صاغية حول مائدة السياسات العامة
   

 سيفيل أتاسوي
  اهليئة الدولية ملراقبة املخّدراتةرئيس
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  ترى أن هناك حاجة إىل تكثيف اجلهود اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات

 من أجل احليلولة دون انزالق األشخاص حنو تعاطي املخّدرات
 

ذكرت اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات، اليت يوجد مقرها يف فيينا، اليوم  –)  لإلعالمألمم املتحدةادائرة (فرباير /شباط ٢٤فيينا، 
 .أن على اجملتمع أن يويل اهتماماً عاجالً للوقاية من تعاطي املخّدرات مؤكدة على احلاجة إىل املزيد من التدابري وااللتزام

مية إىل منع تعاطي املخّدرات أو خفضه يف صفوف األشخاص الذين ال يتعاطون املخّدرات البّتة أو ال يتناولوهنا       والتدابري الرا 
 هي حمور اهتمام الفصل األول من تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات السنوي - وهو ما يسّمى الوقاية األولية -بشكل خطري 

 .نا، النمسا الذي أصدرته اليوم يف فيي٢٠٠٩لعام 

فمن . ويركِّز التقرير على عدد من األسباب القوية اليت تستدعي من اجملتمع أن يويل اهتماماً منسقاً للوقاية من تعاطي املخّدرات
منظور فردي، ال شك يف أن جتربة واحدة يف تعاطي املخّدرات قد تفضي إىل عواقب وخيمة ال ميكن التنبؤ هبا، مثل وقوع                        

أما من منظور اجملتمع، فإن تعاطي املخّدرات يكّبد اجملتمع خسائر اقتصادية كبرية بسبب تزايد . جرعة مفرطةإصابة أو تناول 
وتشري أحدث البيانات املستقاة من منظمة الصحة . تكاليف إنفاذ القانون والرعاية االجتماعية والرعاية الصحية وتدّني اإلنتاجية

 ة من العلل الصحية يف العامل ميكن عزوها إىل تعاطي املخّدرات، وهي نسبة ترتفع إىل                  يف املائ  ١العاملية إىل أن ما يقرب من       
 . يف املائة يف البلدان املتقّدمة النمو٢,٣

ففي املاضي كان املراهق الذي مل يكن قد . ويالحظ التقرير أن نسب تعاطي املخّدرات متيل إىل االرتفاع لدى املراهقني والشباب
ّدرات قبل هناية سن املراهقة ال حيتمل أن يبدأ يف تعاطيها بعد ذلك، أما اآلن فإن عدداً من البلدان النامية يشهد بدأ يف تعاطي املخ

و يساهم الزواج وبدء حياة عائلية عموماً يف خفض تعاطي . تزايداً يف عدد حاالت تناول املخّدرات ألول مرة يف بداية سن الرشد
أما االجتاه اجلديد اآلخر، فهو زيادة عدد الشابات اللوايت يتعاطني . متأخرة يف بعض اجملتمعاتاملواد، لكن ذلك يتحقق يف مراحل 

 . أي أن الفجوة ضاقت بدرجة كبرية بني الذكور واإلناث من حيث معدالت تعاطي املخّدرات-املخّدرات 
  

 استراتيجيات الوقاية من تناول املخّدرات

األولية على مجيع الفئات السكانية على اعتبار أن مثل تلك االستراتيجيات ميكنها خفض جيب أن تركِّز استراتيجيات الوقاية 
ومن أجل تلبية . الطلب على املخّدرات وكذلك كشف الثغرات أو التعرف على الفئات السكانية اليت ال تتلقى خدمات كافية

 .ت أكثر تركيزا أو كثافةاحتياجات فئات خاصة أو فئات ضعيفة من السكان ميكن أن تستفيد من مبادرا



– 2 – 
 

 
وحيّدد التقرير استراتيجيات من أجل توفري الوقاية األولية للناس طوال حياهتم، ويبّين أن الوقاية جيب أن تبدأ مبخاطبة اآلباء                      

 .الراغبني يف اإلجناب من خالل إذكاء وعيهم بأضرار تناول املخّدرات أو الكحول أو التبغ أثناء احلمل

وقاية األولية يف سنوات الطفولة املتأّخرة على املبادرات القائمة على األسرة على اعتبار أن معظم اآلباء                      وجيب أن تركِّز ال    
 .يستفيدون من الدعم، وخصوصاً يف اجملتمعات اليت تفتقر إىل نظم راسخة للرعاية االجتماعية

وتكفل أهم . هم للوقاية يف مرحلة املراهقة املبكّرةويذكر التقرير أن التعليم اهلادف إىل إذكاء الوعي مبخاطر املخّدرات عنصر م
الفصول النموذجية الواعدة يف إطار التعليم اهلادف إىل إذكاء الوعي مبخاطر املخّدرات توفري معلومات دقيقة ومتوازنة عن خماطر 

ياة األساسية من قبيل القدرة املخّدرات وعواقب تناوهلا، وُتقدَّم يف سياق استكشاف التأثريات االجتماعية وتعليم مهارات احل
 .على التغلّب على الصعاب واختاذ القرارات والتفكري النقدي واالعتداد بالنفس

وتعترب األندية الليلية واملراقص واحلانات واملهرجانات املوسيقية، عالوة على الكليات واجلامعات، من األماكن األساسية لنشر 
ويتطلب منع تعاطي املخّدرات يف أماكن اللهو تدخالت شاملة . ني املراهقني والشبابرسالة التوعية بشأن تعاطي املخّدرات ب

فعلى سبيل املثال، ميكن ألصحاب األندية الليلية أن خيفّضوا . هتدف إىل تعزيز صحة وسالمة العاملني فيها ولزبائن على السواء
ء الوعي لدى العاملني واملشرفني عليهم باملسائل املتعلقة من تعاطي املخّدرات وأن يستثمروا يف العاملني لديهم من خالل إذكا

 .باملخّدرات
  

 حتسني القدرات يف جمال الوقاية األولية على الصعيد الوطين

لكنه من أجل حتقيق . تشري األدلة إىل أن استراتيجيات الوقاية األولية تنطوي على إمكانيات كبرية خلفض الطلب على املخّدرات
ويصف التقرير  .   جيب على احلكومات أن خترج الوقاية األولية من حظرية التدابري االستراتيجية األخرى                تلك اإلمكانيات، 

. احملاوالت الرامية إىل خفض عرض املخّدرات كجزء حيوي من النهج الشامل املّتبع يف التصدي ملشاكل املخّدرات يف اجملتمع
. جيعل احلصول على املخّدرات أمراً أصعب على بعض فئات اجملتمعوخفض العرض يؤدي إىل ارتفاع أسعار املخّدرات، ّمما 

أي أن خفض الطلب على : لكن بينما يؤدي خفض عرض املخّدرات فعالً إىل خفض الطلب عليها، فإن العكس أيضا صحيح
 .يةاملخّدرات، مبا يف ذلك من خالل استراتيجيات الوقاية األولية، يؤدي إىل خفض العرض يف اجملتمعات احملل

ويدعو التقرير احلكومات إىل إحالل الوقاية األولية موقعها جمّددا إىل جانب الوقاية الثانوية اليت طغت على النقاش خالل                         
ولئن كان من الضروري تلبية احتياجات األشخاص املنخرطني بشكل خطري يف تناول املخّدرات، فإن                   .  السنوات األخرية 

 .ا بفوائد جلّية على الصحة العموميةتشجيع عدم تناول املخّدرات يعود أيض

وحتقيقا هلذه الغاية، فإن اهليئة تدعو واضعي السياسات إىل إنشاء مركز تنسيق واضح للوقاية األولية وإىل إقامة تعاون حمسَّن بني 
 .مجيع املستويات احلكومية املعنية كالصحة والتعليم

وحدها لن تكون كافية، بل ال بدّ من التعاون مع املنظمات غري احلكومية ويالحظ التقرير أن الوقاية األولية على يد احلكومات 
 .وأطراف أخرى

ويذكر التقرير أن على احلكومات، مبواردها احملدودة، أن تويل اهتماما للشباب الذين ال يتعاطون املخّدرات البّتة أو يتعاطوهنا 
 . أحيانا وكذلك الذين يتعاطوهنا باستمرار
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 أبرز التطّورات اإلقليمية

  أفريقيا
ريكا الشمالية،  بعد سنوات من تزايد هتريب الكوكايني من أمريكا اجلنوبية عرب غرب أفريقيا إىل أوروبا وبدرجة أقل إىل أم                   

بيد .  أي مضبوطات كبرية على اإلطالق٢٠٠٩، ومل يشهد عام ٢٠٠٨حدث تراجع يف املضبوطات من الكوكايني منذ عام 
واستنادا إىل مكتب األمم املتحدة املعين . أن التهريب يظل مشكلة خطرية ويساهم يف تزايد تعاطي املخّدرات يف غرب أفريقيا

 قيمة الكوكايني الذي ُيتَّجر به عرب املنطقة ببليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية، باملخّدرات واجلرمية، تقدر
 .غرب أفريقيا والعاملة يف أوروبا مل تتأثراملنتمية إىل ويبدو أن شبكات التوزيع 

 يف صنع امليثامفيتامني بصورة غري نيخدمالسودوإيفيدرين املستوال تزال أفريقيا عرضة لتسريب السليفْين الكيميائيني اإليفيدرين و
 وُضبطت خالهلا كميات ضخمة ٢٠٠٩يوليه /وتتضح من عملية جرت يف غينيا يف متوز.  يف أمريكا الوسطى والشماليةمشروعة

) يدميامل  (ميثيلني ديوكسي ميثامفيتامني   من املواد الكيميائية واملعدات، ُيشتبه يف استخدامها لصنع العقاقري االصطناعية مثل                    
 .، احلاجة امللّحة إىل قيام مجيع البلدان األفريقية بتحسني آلياهتا الوطنية اخلاصة مبراقبة السالئف)"اإلكستاسي"املعروف بـ(

 اليت يوجَّه إىل أوروبا    ")  احلشيش("وُينتج راتنج القّنب    .  االقّنب هو أكثر املخّدرات إنتاجاً واجتاراً وتعاطياً يف أفريقي        ال يزال   و
 وحسب البيانات احلكومية، حقّق املغرب اخنفاضا كبريا يف زراعة القّنب على حنو غري مشروع من                             .  مشال أفريقيا  يف   

 يف املائة، من ٧١ وتراجع إنتاج راتنج القّنب بنسبة ٢٠٠٨ هكتار يف عام ٦٠ ٠٠٠ إىل ٢٠٠٣ هكتار يف عام  ١٣٤  ٠٠٠
 . طناً يف الفترة ذاهتا٨٧٧ طناً إىل ٣ ٠٧٠

ففي املغرب، تضاعفت الكميات املضبوطة من عشبة القّنب تقريبا من          .  ت ضبطيات القّنب يف مجيع أحناء املنطقة      وقد استمر 
وتواصل تنـزانيا اإلبالغ عن أضخم ضبطيات من عشبة القّنب يف شرق . ٢٠٠٨ طناً يف عام ٢٢٢ إىل ٢٠٠٥ طناً يف عام ١١٦

 وعمليات القبض على املتوّرطني يف جرائم ذات صلة باملخّدرات يف            أفريقيا، لكن تواصل يف الوقت نفسه تزايد املضبوطات        
 .مطاري نريويب الدويل بكينيا ومطار أديس أبابا الدويل بإثيوبيا

، وإن أخذ يدخل بصورة متزايدة عن طريق جزر يف احمليط  عرب بلدان شرق أفريقياأساسا يزال اهلريوين يدخل إىل أفريقيا الو
ويتم هتريب جزء من     .  لعرضية لذلك أن موريشيوس لديها أعلى معدالت تعاطي اهلريوين يف أفريقيا              ومن النتائج ا  .  اهلندي

استمرار وعلى الرغم من . اهلريوين من شرق أفريقيا إىل غرهبا، وخصوصاً إىل كوت ديفوار، ومنها إىل أوروبا وأمريكا الشمالية
كات اجلرمية املنظمة اليت تتخذ من املنطقة دون اإلقليمية قاعدة هلا ات اهلريوين يف غرب أفريقيا، فإن شبيعدد وحجم ضبطتدّني 

 . العاملعلى نطاق إمدادات اهلريوينتضطلع بدور رئيسي يف 
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 والكاريـيب الوسطى أمريكا

 
 باجلرمية ع عدد جرائم القتل املتصلةاوارتفاملخّدرات  تناولزيادة ويؤثّر يف  األمن خطرا كبريا يهدِّد باملخّدراتأصبح االجتار 

وغالبا ما جتري أنشطة االجتار باملخّدرات حتت محاية العصابات احمللية اليت يبدو أهنا أنشأت رابطات إجرامية مع                       .  املنظمة
 تزال  الاملنطقة  وعلى الرغم من وضع لوائح تنظيمية جديدة يف عدة بلدان، فإن               .  كارتيالت االجتار باملخّدرات املكسيكية   

 .يتزايد االجتار هبا يف شكل مستحضرات صيدالنية إىل املكسيك، حيث ئف السالتهريبكموقع لُتستخدم 

وبينما يظل النقل عن طريق البحر مشكلة كبرية، فإن النقل بواسطة الطائرات اخلفيفة يشهد زيادة مستمرة، وخصوصاً بطائرات 
طائرة خفيفة كانت ترفع علم فنـزويال دوراس يف هنمت  مثال، حتط٢٠٠٩ّمايو /ففي أيار. حتمل أرقام تسجيل مسروقة أو مزّيفة

 . كيلوغراما من الكوكايني يف موقع احلادث١ ٦٤٧وُضبط حنو . ويقودها مواطنون من كولومبيا

وأمريكا الوسطى، حيث يبدو أن زراعته يف تراجع يف  الكاريبـيتزال جامايكا بلداً منتجاً ومصدِّراً رئيسياً للقّنب يف منطقة وال 
 .وهندوراسكوستاريكا  وغواتيماالكوبا وكذلك اجلمهورية الدومينيكية و ومنها عدة بلدان،

 كيلوغراما يف ٣٩حيث بلغت املضبوطات (وشهدت ضبطيات الكوكايني زيادة كبرية يف السلفادور خالل السنوات األخرية 
). ٢٠٠٨وغراما يف عام  كيل١ ٣٥٤، و٢٠٠٧ كيلوغراما يف عام ٤ ٠٧٤، و٢٠٠٦ كيلوغرامات يف عام ١٠٨، و٢٠٠٥عام 

 .ويبدو أن جامايكا تكتسب أمهية متزايدة بوصفها منطقة إلعادة شحن الكوكايني املوجَّه إىل الواليات املتحدة واململكة املتحدة

، حيث بلغ جمموع الكميات       ٢٠٠٨وحدثت زيادة كبرية يف حاالت االجتار باهلريوين يف اجلمهورية الدومينيكية يف عام                   
 )ل س د(إيثيالميد محض الليسرجيك وتواجه كوستاريكا ازديادا يف االجتار مبادة ثنائي .  كيلوغراما١٢٠ اهلريوين املضبوطة من

 .٢٠٠١ جرعة منذ عام ١١٧حيث أُبلغ عن عمليات الضبط األربع األوىل من هذه املادة وجمموعها 

 بلغ  ٢٠٠٨عام  يف    السودوإيفيدرينية على    وأبلغت هندوراس عن ضبط كمية قياسية من املستحضرات الصيدالنية احملتو             
شكل أقراص  وضبطت كوستاريكا كمية كبرية من املستحضرات الصيدالنية يف          .  جمموعها مليوينْ قرص منشأها بنغالديش     

 أو الكوديني وُيعتقد أهنا كانت موّجهة للبيع على            اهليدروكودون أو    تامينوفني مع مواد األوكسيكودون    يحتتوي على األس   
 .تاإلنترن

  
 أمريكا الشمالية

 
. ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ال يزال مستوى العنف املتصل باملخّدرات مرتفعا يف املكسيك حيث تضاعف عدد الوفيات فيما بني عامي 

وبينما أدت التدابري اليت اختذهتا احلكومة، ومن بينها االستعانة بالقوات العسكرية، إىل تعطيل عمليات لالجتار باملخّدرات يف                 
. أمريكا الشمالية، فقد وسَّعت مجاعات اجلرمية املنظمة نطاق سيطرهتا على عمليات االجتار باملخّدرات يف أحناء القارةمجيع أحناء 

، بدءاً من   شمل جممل سلسلة إمداد املخّدرات غري املشروعة       وقامت احتادات جتار املخّدرات بتوسيع نطاق سيطرهتا حبيث ي          
 منظمات آسيوية    منتسبة إىل وتسيطر عصابات عنيفة      .  لتوزيع يف الواليات املتحدة     الشحن من أمريكا اجلنوبية وانتهاًء با        

 ، على توزيع املخّدرات غري املشروعة على مستوى الشارع يف الواليات املتحدةة كبريسيطرةومكسيكية لالجتار باملخّدرات 
 .على مستوى جتارة اجلملةاملخّدرات وهي آخذة يف تعزيز مركزها يف توزيع 

يف هناية من القّنب اإلنتاج احمللي تجاوز  وقد ي يف الواليات املتحدةاتصاعدتشهد زراعة القّنب على حنو غري مشروع أن و بدوي
 يف ١٤بنسبة من القّنب زيادة ة باد، سجلت الكمية اإلمجالية امل٢٠٠٨ُويف عام . الواردة من اخلارجالكمية اإلمجالية املطاف 
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وقد وسَّعت  ).   نبتة مزروعة يف أماكن مغلقة      ٤٥١ ٠٠٠وأماكن مفتوحة    نبتة مزروعة يف      ٧  ٥٦٢  ٣٠٠متت إبادة     (املائة
نفَّذت تنظيمات إجرامية  جتار املخّدرات املكسيكية نطاق زراعة القّنب يف األراضي العامة يف الواليات املتحدة، بينما تاحتادا

 .اعة القّنب يف األماكن املغلقة هلا عمليات ترمي إىل توسيع نطاق زرقاعدةآسيوية تتخذ من كندا 

الذي حيتويه  )  THC(متوسط التتراهيدروكانابينول   بلغ   استمر تزايد مفعول القّنب املضبوط يف الواليات املتحدة حيث             قدو
 .وأكثر منها يف املائة ١٠نسبة  ٢٠٠٨القّنب املضبوط يف عام 

 مليون ٣٥,٥ما يقرب من  تشري التقديرات إىل أنو. ي املخّدراتاستمر االجتاه التنازيل العام يف تعاطويف الواليات املتحدة، 
 خمدرات غري   اتعاطوقد   عاما فما فوق،     ١٢ يف املائة من السكان من سن         ١٤,٢شخص يف الواليات املتحدة، أو ما نسبته         

من العالمات  اماً   ع ١٨ إىل   ١٣من سن   الشباب  تراجع تعاطي املخّدرات غري املشروعة بني       ُيَعدُّ  و.  ٢٠٠٨يف عام     مشروعة
 يف ٣٦، بينما تراجع تعاطي الكوكايني بنسبة ٢٠٠٨-١٩٩٧ يف املائة يف الفترة ٢٩تراجع تعاطي القّنب بنسبة قد و. املشجِّعة

وباملثل، يتراجع تعاطي املخّدرات،     .   يف املائة   ٥٢بنسبة  ")  اإلكستاسي("   يف املائة، وامليدمي    ٦٨املائة، وامليثامفيتامني بنسبة     
 .ويف الوقت ذاته، تواجه املكسيك زيادة يف تعاطي الكوكايني وخمدرات أخرى. اً القّنب، يف كنداوخصوص

 . على نطاق واسع مشكلة متعاظمة يف املنطقةاحملتوية على خمدرات ومؤثرات عقليةالنية ملستحضرات الصيدوميثّل تعاطي ا
  

 أمريكا اجلنوبية
 

  طناً وهو ما ميثل نسبة    ١١٣ من األطنان ويف بوليفيا إىل       ٣٠٢ني يف بريو إىل     ، ازدادت إمكانية صنع الكوكاي    ٢٠٠٨يف عام   
وعلى الرغم من هاتني الزيادتني، فقد تراجع .  يف املائة على التوايل من إمكانيات صنعه على الصعيد العاملي١٣ يف املائة و٣٦

أي أقل بنسبة  (٢٠٠٨ طناً يف عام ٨٤٥ إىل ٢٠٠٧ طناً يف عام ٩٩٤إمكانية الصنع اإلمجالية على مستوى املنطقة ككل من 
 .٢٠٠٣وهو ميثل أدىن مستوى إنتاج منذ عام )  يف املائة١٥

 يف املائة من املساحة     ٤٨,٣اليت متثل نسبة    كولومبيا  ويعزى التراجع الشامل إىل التراجع الكبري يف زراعة شجرية الكوكا يف             
وقد تراجعت املساحة اإلمجالية املزروعة     .   يف املائة  ٢٨ يف التصنيع بنسبة     املزروعة للحصول على النبتة واليت شهدت تراجعاً       

بيد أنه ازدادت املساحة اإلمجالية . ٢٠٠٨ هكتار يف عام ١٦٧ ٠٠٠ يف املائة حيث بلغت ٨بالكوكا يف أمريكا اجلنوبية بنسبة 
ة اإلمجالية املزروعة بشجرية الكوكا على حنو غري ففي بوليفيا، تضاعفت املساح. املزروعة على حنو غري مشروع يف بريو وبوليفيا

 يف ٤٥ويف بريو، ازدادت املساحة املزروعة بالكوكا على حنو غري مشروع بنسبة . ٢٠٠٨ و٢٠٠٠مشروع فيما بني عامي 
 .١٩٩٩املائة منذ عام 

 يف بوليفيا ازدادت بنسبة    (لكوكا   يف البلدان الرئيسية الثالثة املنتجة لورقة ا        ٢٠٠٧وتزداد ضبطيات الكوكايني مقارنة بعام       
 طناً؛ ويف كولومبيا بلغت     ١٦,٨ طناً؛ ويف بريو تضاعفت الكمية لتصل إىل          ٢١,٦ يف املائة لتصل الكمية املضبوطة إىل         ٤٥

وظلت الكمية . وكذلك يف األرجنتني وإكوادور والربازيل)  طنا١٩٨,٤ً يف املائة لتصل الكمية املضبوطة إىل ٥٧الزيادة نسبة 
 .املضبوطة مستقرة أو تراجعت يف كل من باراغواي وشيلي وفنـزويال

وعلى الرغم من أن عدداً من احلكومات عّززت تدابريها الوطنية ملراقبة اإليفيدرين والسودوإيفيدرين، فقد استمر االجتاه املتزايد 
كما ظهر اجتاه لصنع . يدرين إىل املكسيكحنو تسريب السالئف لصنع املنّشطات األمفيتامينية، كما استمر هتريب مواد اإليف

 .املخّدرات االصطناعية على حنو غري مشروع يف املنطقة
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 طناً أي حيث    ١  ١١٣بلغت الكميات املضبوطة    (، ازدادت الكميات املضبوطة من عشبة القّنب يف بوليفيا          ٢٠٠٨ويف عام   

وتراجعت الكميات املضبوطة يف كل . ي وبريو وشيليوإكوادور وباراغوا) ٢٠٠٧ارتفعت مبرتني ونصف مقارنة مبثيلتها عام 
 .من الربازيل وفنـزويال

ومن اآلثار العرضية الناشئة عن االجتار باملخّدرات أن تعاطي املخّدرات غري املشروعة آخذ يف االزدياد يف بعض البلدان، كما 
 األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية، فإن حنو واستنادا إىل مكتب. زاد الطلب على العالج زيادة كبرية يف السنوات األخرية

ومع أن من املسلَّم به على نطاق واسع يف املنطقة أن . مليون شخص يتلقون العالج سنوياً من تعاطي املخّدرات غري املشروعة
ة خفض الطلب، مبا هناك حاجةً إىل اعتماد هنج متوازن خلفض عرض املخّدرات غري املشروعة والتصدي ملشاكلها، فإن أنشط

 .فيها التعليم والوقاية وإعادة التأهيل، تظل ضعيفة يف بعض البلدان
   

 آسيا
 

 شرق آسيا وجنوهبا الشرقي
 

 الذي أُحرز يف املاضي، شهدت بلدان املنطقة انتكاسات يف خفض زراعة خشخاش األفيون على حنو غري                   ائل اهل تقدمبعد ال 
 االجتار بامليثامفيتامني كما زاد. السابقعام ال يف املائة مقارنة ب٣,٣بنسبة لزراعة  حيث زادت هذه ا٢٠٠٨خالل عام مشروع 
هيدروكسي الزبد - السنوات األخرية، أُبلغ عن تصنيع غامايفوألول مرة . ة غري مشروعبصفة) "كستاسياإل" (امليدميوصنع 

 .غري مشروععلى حنو 

، على سبيل   ُضبطت، حيث   على أخالط من املخّدرات االصطناعية     أنواع جديدة من املنتجات حتتوي       تبط ضُ ،ويف الصني 
هيدروكسي -وُضبطت أخالط من غاما. خليط من امليثاكوالون واإليفيدرين يف منطقة منغوليا الداخليةمكّونة  أقراص املثال،

 . غوانغسييف منطقة" دواء تقليدي لعالج السعال"الزبد واإلكستاسي ومادة الكيتامني يف زجاجات مكتوب عليها 

 من النساء   اإللكترونية لتجنيد إىل استخدام مواقع شبكات التواصل االجتماعي       على حنو متزايد    جرون باملخّدرات   تَّويلجأ املُ 
 ٣٠ و٢٠العازبات ممن تتراوح أعمارهن بني الواضح أن املستهدفات هن و. للمخّدراتكحامالت جنوب شرق آسيا للعمل 

 .يف وظائف مكتبية ويف قطاع البيع واخلدماتالعامالت عاطالت عن العمل أو الي وسنة اللوايت ليس هلن سجل جنائ

أساسية يف  ةً  واالجتار به وتعاطيه على حنو غري مشروع مشكل        ،  مادة ال ختضع للمراقبة الدولية     أصبح صنع الكيتامني، وهو      و
 .٢٠٠٧ عام هذا املخدِّر يفتصنيع ل خمترباً ٤٤ ، مت تفكيكفي الصنيف. عديد من البلدانال

ففي العام املذكور، . امليثامفيتامنيضبطيات من عن  اإلبالغ  معظم بلدان شرق آسيا وجنوهبا الشرقيواصل، ٢٠٠٨ عام يفو
 كيلوغراماً ٣٦٩مقارنة مبقدار ( كيلوغراماً من هذه املادة ٨٥٥ضبطت الفلبني ، و أطنان من امليثامفيتامني٦,٢ضبطت الصني 

 مقارنة كبريةميثل زيادة ، وهو ما ٢٠٠٨ يف عام  مليون قرص من امليثامفيتامني٢٢ ضبطت تايلند ، بينما)٢٠٠٧خالل عام 
 . مليون قرص١٤بط  حيث ُض٢٠٠٧بعام 

 ماليني نبتة ٤ إىل حنو ٢٠٠٧ مليون نبتة يف عام ٢,٥من (وزادت الكميات املضبوطة من نبتات القّنب زيادة كبرية يف الفلبني 
). ٢٠٠٨ أطنان يف عام     ٣,٧ إىل   ٢٠٠٧ طناً يف عام      ١,٢من  (احلال بالنسبة لضبطيات القّنب      ، وكذلك   )٢٠٠٨يف عام   

 .وأبلغت مجهورية كوريا ومنغوليا واليابان عن ضبط أكرب كميات من القّنب خالل السنوات األخرية
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 جنوب آسيا

 
كما أن املنطقة . يف جنوب آسيازايد تاد قد يكون يف إىل أن االجتار بتلك املوطات األمفيتامينية املنّشتشري الكميات املضبوطة من 

عدد من املختربات السرية لصنع امليثامفيتامينات يف اهلند يف السنوات           فقد اكُتشف   .  أصبحت موقعاً لتصنيع تلك املنّشطات    
تعمل بشكل غري ليت  اصيدليات اإلنترنتوبرز الريف اهلندي كأحد املصادر الرئيسية للمخّدرات اليت تباع عن طريق . األخرية
نقل الطرود واخلدمات املشترين بواسطة خدمات  إىلالواردة من اخلارج أوامر الشراء املشتراة بواسطة واد املُترَسل حيث قانوين 
 . اليت أصبحت وسيلة شائعة من وسائل هتريب املخّدرات إىل اخلارجالربيدية

 أطنان ١٠٣ية السلطات اهلندضبطت ، ٢٠٠٨في عام ف. يع أحناء املنطقةواسع يف مجالقّنب منتشراً على نطاق بزال االجتار يما و
،  من األطنان٢,٣من عشبة القّنب ، بلغت الكميات املضبوطة يف بنغالديشو.  أطنان من راتنج القّنب٤,١من عشبة القّنب و

 . طناً يف سري النكا٣٧ لىعو أطنان يف نيبال ٧ لى عتدازبينما 

مشكلة مستمرة يف   على نطاق واسع     ستحضرات الصيدالنية احملتوية على خمدرات مثل الكوديني          انتشار تعاطي امل  يشكِّل  و
 .بنغالديش

توافرة يف األسواق غري املشروعة يف  امل"السكر األمسر"كان ُيعَتقَد أن املادة احملتوية على اهلريوين الرديء الصنف املعروف باسم و
منشؤه جزءاً متزايداً من اهلريوين الذي ُضبط يف اهلند  أفادت أن السلطات اهلنديةلكن . الزراعة املشروعةقد مت تسريبها من اهلند 

 .منطقة عبوركيدل على أن اهلند ُتستخَدم ، ّمما أفغانستان

وُتَعّد املستحضرات  .  تساهم يف زيادة تعاطي املخّدرات يف ذلك البلد        مستمرة  هتريب اهلريوين إىل ملديف مشكلة       يشكِّل  و
 .على أوسع نطاق يف بوتانتعاطاة  من املخّدرات املاتبنـزوديازيبينالية احملتوية على الصيدالن

  
 غرب آسيا

 
 بعد أن بلغا ذروهتما يف ٢٠٠٩ و٢٠٠٨عامي يف تراجعت زراعة خشخاش األفيون غري املشروعة وإنتاج األفيون غري املشروع 

خشخاش الكمية اإلمجالية املضبوطة من  تزداد األفيون كماشخاش خعدد املقاطعات األفغانية اخلالية من زايد توي. ٢٠٠٧عام 
 لتحسني  عليالكي تقوم حكومة أفغانستان واجملتمع الدويل مبنح أولوية             اآلن  الوقت مناسب    ويالحظ التقرير أن     .  األفيون

تظل  ومع ذلك،    . واملشروعة جملتمعات املزارعني إلجياد مصادر الرزق البديلة     أكرب  دعم  تقدمي  احلوكمة والتنمية االقتصادية و   
أفغانستان بكل املقاييس أكرب منتج غري مشروع للهريوين ومواد أفيونية أخرى، وهي يف طريقها إىل أن تصبح أحد املنتجني                    

 .الرئيسيني للقّنب

 .اطق أخرىمنوبلدان غرب آسيا لالستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي هتديداً خطرياً لمشكلة املخّدرات يشكِّل حجم و
 من تتأثر بطائفة واسعةتلك البلدان ، فإن  عرب إيران وباكستان وبلدان يف آسيا الوسطىأساسااملواد األفيونية ُتهّرب ملّا كانت و

تعاطي املواد معدل لأعلى لديها إيران لذلك، فإن و. مة والفساد وارتفاع الطلب على املواد األفيونيةاجلرمية املنظَّمثل املشاكل 
 .يالعاملعلى املستوى يونية األف

يف غري املشروعة وهتريبه     مراقبة احلدود يف انتشار زراعة القّنب        تدابريضعف  وويساهم عدم االستقرار والصراعات السياسية      
 . على سبيل املثال البقاع بلبنانسهلالعراق ويف 
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لذلك، فإن و. ملحوظةق ُيتعاطى بكميات  يف السابيكنسوق للمخدرات من قبيل الكوكايني الذي مل ك الشرق األوسط برزو

 كيلوغراما من الكوكايني    ٢٥,٤   يف هذا البلد   ضبطفعلى سبيل املثال،    .  اجتاهات جديدة لتهريب املخّدرات   يواجه  األردن  
 .٢٠٠٩ األشهر األربعة األوىل من عام خاللمن أمريكا اجلنوبية وردت 

ويف . ا يف بلدان غرب آسيا، وخصوصاً يف شرق املتوسط وشبه اجلزيرة العربيةاملنّشطات األمفيتامينية وتعاطيهباالجتار يتزايد و
الضبطيات يف اململكة العربية املنطقة، وسجِّلت أكرب يف تلك املواد من   يف املائة من الضبطيات العاملية٣٠، كان حنو ٢٠٠٧عام 

من املخّدرات االصطناعية، مبا فيها الكابتاغون       العاملية   الضبطياتازدادت حصة غرب آسيا من      و).   يف املائة  ٢٧(السعودية  
يف أحيان احملتوي ، يبدو أن الكابتاغونو.  يف املائة٢٥ إىل ١يف السنوات األخرية، من ) "اإلكستاسي"" (امليدمي"واألمفيتامينات و

ت الكميات املضبوطة يف    بلغ،  ٢٠٠٨ويف عام   .  أصبح هو املخدر املفّضل يف شبه اجلزيرة العربية       ، قد   على األمفيتامني كثرية  
 .ة العامليالضبطيات يف املائة من ٧٣منطقة الشرق األوسط نسبة 

   
 أوروبا

 
فقد لوحظ تراجع تعاطي القّنب والكوكايني يف اململكة        .  بلدانباالستقرار أو التراجع يف عدة      تعاطي بعض املخّدرات    يتسم  

. ني يف كل من أملانيا وسويسرا والنمسا بينما تزايد يف إيرلندا وفرنساواستقر أو تراجع معّدل تعاطي الكوكاي. املتحدة وإسبانيا
الدامنرك وإسبانيا ويف . آخذٌ يف االستقرار أو التراجع يف أوروبا) "كستاسياإل"(امليدمي  واتتعاطي األمفيتامينوكما أنّ معّدل 

 .نطاق حمدود، ولكن على اململكة املتحدة يف كذلك احلالو عوضاً عن تلك املخّدرات،  املخّدرات الكوكاينيومتعاطيتناول 

وأوروبا هي  .  راتنج القّنب الضبطيات العاملية من    أكرب كمية من    بإسبانيا  وتستأثر  .  سوق لراتنج القّنب  أكرب  أوروبا  ال تزال   و
 املشروعة ُتمارس أيضا ، لكن زراعة القّنب غريالقّنب من مناطق أخرى مثل أفريقيا وآسياعشبة هّرب إليها ُتاملنطقة الوحيدة اليت 

وتعدُّ ألبانيا وبلغاريا وصربيا هي من بني بلدان أوروبا الشرقية اليت ُيزرع فيها القّنب بطريقة غري . يف العديد من البلدان األوروبية
ويسرا فقد  ، أّما يف س    غلقة ويف اهلواء الطلق    املماكن  األيف    زراعة القّنب بطريقة غري مشروعة     تزايدت    ،يف أملانيا و.  مشروعة

 .أسعارهارتفاع  نوعية القّنب وإىل تدنِّيجهود إنفاذ القانون أدت ويف هولندا، . تقلّصت املساحة اإلمجالية املزروعة بالقّنب

تراجعا عدد الضبطيات وقد شهد . خارج القارة األمريكيةاليت تتم ميع ضبطيات الكوكايني ما زالت أوروبا تستأثر تقريبا جبو
 الغربية، يف حني زاد هتريب الكوكايني عرب أوروبا الشرقية زيادة كبرية يف السنوات القليلة املاضية حيث ُضبطت يف أوروباكبريا 

حيث يف سلوفاكيا   السائل   كيلوغراماً من الكوكايني     ١٦٤كما ُضبط   .   كيلوغراما، يف سلوفينيا   ٣٨١أكرب كمية، وقدرها    
 ".نبيذ أمحر" أهنا ادُّعيضع يف زجاجات اً يو لزج سائالًحبيث يصري الكوكاينياسُتخدم أسلوب عمل جديد من خالل إذابة 

يف االحتاد الروسي وألبانيا وبيالروس وكرواتيا ، وخصوصاً سوق املواد األفيونية غري املشروع يف أوروبا الشرقيةاّتسع نطاق و
معظم ، يف مقدمة إيطاليا وأملانيا، تليها  املتحدةاململكةتستأثر و .البلقانامتداد درب ومولدوفا، وكذلك يف البلدان الواقعة على 

 استأثر، ٢٠٠٨ويف عام . تركيا وبلجيكا وباكستانتليها من هولندا،  واليت هتّرب أساساً يف أوروبااليت تضبط كميات اهلريوين 
وُيهّرب اهلريوين بالدرجة     . يف املائة من مجيع ضبطيات املواد األفيونية يف بلدان أوروبا الشرقية والوسطى             ٩٢   بنسبة اهلريوين

 . جوا من أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية إىل أوروبا الغربيةإن تزايد نقلهو، األوىل يف السيارات والقطارات
  



– 7 – 
 

 
 أوقيانوسيا

 
 املضبوطة يف املناطق احلدودية يفكميات بلغت الو. يف أستراليا") اإلكستاسي("امليدمي على يف السنوات األخرية ازداد الطلب 

من ملادة، فإن هلذه ا اًولئن ظلت كندا مصدراً مهم. ٢٠٠٨خالل عام الضبطيات العاملية  يف املائة من جمموع ٣٦هذا البلد نسبة 
 .مؤخرا كنقطة انطالق موريشيوس وعلى سبيل املثال، ظهرت. جديدةالواضح أن املُتَّجرين يستخدمون موارد 

، ٢٠٠٨عام في ف.  السودوإيفيدرين إىل نيوزيلندا زيادة كبريةحتتوي علىاليت وشهدت عمليات هتريب املستحضرات الصيدالنية 
ويبدو أن مجاعات إجرامية آسيوية . ٢٠٠٢ يف عام أمثال ما كان عليه ١٣ بنحوالسودوإيفيدرين اليت ُضبطت أقراص  عدد زاد

وظهرت الصني  ".  متلقّني"كـويني  طالب وزوار آسي  وذلك باستغالل   شحنات  ال  معظممتمركزة يف نيوزيلندا هي اليت تنظم        
، من بني بلدان فيجي وبابوا غينيا اجلديدة وتونغايف البالد بينما اسُتخدمت السودوإيفيدرين املضبوطة ألقراص مصدر رئيسي ك

 .عبورأخرى يف املنطقة، كأماكن لل

 عدد دول أوقيانوسيا اليت انضمت إىل اخنفاضإن للتصدي لقضايا مراقبة املخّدرات، فتوثيق التعاون اإلقليمي وعلى الرغم من 
املعاهدات الدولية ملراقبة املخّدرات، وموقع املنطقة اجلغرايف القريب من البلدان املصّنعة للمخدرات غري املشروعة يف جنوب                

تصبح فة على أن  املختلطقاجمدداً حكومات املنوحتثّ اهليئة . باملخّدراتنشطة االجتار ألعرضةً املنطقة أكثر جيعالن  شرق آسيا،
 .أطرافاً يف املعاهدات الدولية ملراقبة املخّدرات
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     Press Release No. 4 وسط أوروبا بتوقيت ٠٠/١١الساعة 
ري عاجلة ملكافحة تنامي مشكلة تعاطي اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات تطالب باختاذ تداب

 عقاقري الوصفات الطبية
 

أصبح تعاطي عقاقري الوصفات الطبية يشكِّل مبعث قلق كبري حسبما  -)  لإلعالمألمم املتحدةادائرة (فرباير / شباط٢٤فيينا، 
لعقاقري يفوق عدد متعاطي اهلريوين     ويذكر التقرير أن عدد من يتعاطون تلك ا        .  جاء يف تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات       

 إىل تسليط الضوء على ٢٠٠٩وأّدت وفاة بعض املشاهري يف عام . جمتمعةً يف بعض البلدان") اإلكستاسي("والكوكايني وامليدمي 
يئة وقد اتسعت رقعة تعاطي تلك العقاقري على صعيد العامل خالل السنوات األخرية، وتدعو اهل. خماطر عقاقري الوصفات الطبية
 ".اخلفية"إىل زيادة الوعي هبذه املشكلة 

اآلن أهم مشكلة من مشاكل تعاطي املخّدرات بعد القّنب حيث تعاطي عقاقري الوصفات الطبية    ميثل  ويف الواليات املتحدة،    
ن جمموع عدد متعاطي الكوكايني واهلريوي، أي أكثر من ٢٠٠٨ ماليني شخص عقاقري الوصفات الطبية يف عام ٦,٢تعاطى 

وتشري التقديرات يف أملانيا إىل أن عدد مدمين املستحضرات الصيدالنية           .  واملستنشقات)  "اإلكستاسي"(امليدمي  واملهلوسات و 
وتعاطى أغلب متعاطي املخّدرات شبه األفيونية يف معظم املدن الرئيسية بكندا مواد .  مليون شخص١,٩ و١,٤يتراوح ما بني 

 .ية مثل اهليدرومورفون واملورفني واألوكسيكودونشبه أفيونية خاضعة للوصفات الطب

وحتذِّر اهليئة من أن تعاطي عقاقري الوصفات الطبية يعرِّض األطفال والشباب بصورة خاصة إىل املخاطر، وتسلط الضوء يف                     
االت وفاة بني تقريرها على تعاطي املواد شبه األفيونية اليت ُتباع حتت اسم أوكسيكونتني وفيكودين واليت تسببت يف عدة ح            

بيد أن التقرير يشري أيضاً إىل أن تعاطي عقاقري الوصفات الطبية يف أوساط الشباب ال يقتصر على . الشباب يف الواليات املتحدة
 يف املائة من حاالت الوفاة ذات الصلة باملخّدرات يف أوساط ٣٠، ساهم امليثادون يف حنو ٢٠٠٨ففي عام . الواليات املتحدة

إيطاليا وبولندا وفرنسا    (ويف عدة بلدان أوروبية       .   سنة يف اململكة املتحدة      ٢٤ و ١٦ن تتراوح أعمارهم بني       األشخاص ممّ 
 . يف املائة من الطالب املسكنات واملهدئات من دون وصفة طبية١٨ و١٠، يتعاطى ما بني )وليتوانيا

أدوية على حنو غري مناسب لعالج مشاكل صحية من ومييل عامة الناس إىل افتراض أن تعاطي عقاقري الوصفات الطبية هو تناول 
بيد أن تلك احلاالت كثرياً ما تكون ناشئة عن اإلدمان الذي قد ال يقل أثره املُهلك عن تأثري إدمان خمّدرات . قبيل األرق أو األمل

 .أخرى مثل اهلريوين أو الكوكايني

كبدائل للمخدرات غري املشروعة نظراً إىل أن هلا مفعوال مراقبة ستخدم املستحضرات الصيدالنية احملتوية على مواد خاضعة للوُت
وهذه املستحضرات ُتسرَّب من الصيدليات وجتار التجزئة اآلخرين، وُيحصل عليها بكميات . مماثال وتتوافر على نطاق واسع
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وتوصف أو  ،ات وعيادات األطباءاملستشفيوُتسرق من الوصفات الطبية املزورة، كبرية عن طريق التنقّل بني أطباء متعّددين أو 

صيدليات اإلنترنت ُتصرف من ِقبل العاملني يف اجملال الطيب ّممن ال يراعون األخالق املهنية، وُيحصل عليها بدرجة متزايدة من 
ني تقرير وكما يب.  واليت تبيع أدوية مسّربة ومزّورة حتتوي مواد خاضعة للمراقبة على نطاق العاملاليت تعمل بصورة غري مشروعة

، وصفة طبية إىل إمداداهتا من األدويةل خاضعةاجلماعات اإلجرامية املنظمة أضافت يف السنوات األخرية عقاقري مسّربة اهليئة، فإن 
 .استجابة لتنامي الطلب غري املشروع على هذا النوع من العقاقري

 ٢٠٠٩فات الطبية بصورة منهجية، فإن تقرير عام ومع أن معظم البلدان ال تقوم حىت اآلن جبمع البيانات حول عقاقري الوص
فقد .  يفيد أن اجلهود اليت تبذهلا اهليئة منذ زمن طويل من أجل توعية البلدان باملشكلة بدأت فيما يبدو تكلَّل ببعض النجاح                     

 أصبح العديد من البلدان يدرك فعالً أن هذا النوع من تعاطي املخّدرات ميثل هتديداً كبرياً

ي على وجه السرعة لتعاطي خمدرات الوصفات الطبية من أجل منع انتشاره على نطاق أوسع واحليلولة دون وقوع وجيب التصد
وتوصي اهليئة  احلكومات، يف تقريرها السنوي، بأن متنع بيع املواد اخلاضعة              .  مزيد من حاالت الوفاة بني املشاهري وغريهم       

اكز االتصاالت اهلاتفية أو تشدِّد الرقابة عليها من أجل سد قنوات اإلمداد غري للمراقبة الدولية عن طريق صيدليات اإلنترنت ومر
كما حتثّ اهليئة البلدان اليت ميثل فيها تعاطي خمدرات الوصفات الطبية مشكلة كبرية على األخذ خبيارات عالجية                  .  املشروع

 .تناسب حتديدا متعاطي املستحضرات الصيدالنية
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     Press Release No. 5 وسط أوروبا بتوقيت ٠٠/١١الساعة 
 اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات حتذِّر من استخدام خمّدرات الرتكاب جرائم جنسية

 
 اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات من تزايد استخدام اجملرمني            حذّرت -)   لإلعالم ألمم املتحدة ادائرة  (فرباير  / شباط ٢٤فيينا،  

وعلى الرغم من اجلهود املبذولة لكبح إساءة استخدام ما ُيعرف . لعقاقري االغتصاب أثناء املواعيد الغرامية لإليقاع بضحاياهم
ّق اهليئة ناقوس اخلطر حمذِّرة من مواد ذات وتد. ، فإن تعاطيها آخذ يف التزايد"عقاقري االغتصاب أثناء املواعيد الغرامية"باسم 

 .تأثري نفسي جديدة ميكن احلصول عليها بسهولة أكرب وختضع لضوابط دولية أقل صرامة

 ، على الرغم من حداثتها النسبية، تطوراً سريعاً يف الوقت الذي               "عقار االغتصاب أثناء املواعيد الغرامية      "تشهد ظاهرة    و
 ت اجلنسية إىل التحايل على الضوابط املشدَّدة على املخّدرات باستخدام مواد غري حمظورة                     يسعى فيه مرتكبو االعتداءا     

مبوجب اتفاقية  ضع للمراقبة   ختالبنـزوديازيبينات، اليت   وقد استخدم اجملرمون     .  مبوجب االتفاقيات الدولية بشأن املخّدرات     
 ، الفلونيترازيباموقد كان    .  من دون رضاهم   ادهم  أجس  وأاستغالل ممتلكاهتم    ضحاياهم و إلضعاف مقاومة    مرارا  ،  ١٩٧١

  على نطاق واسع تستخدمحتت اسم العالمة التجارية رويبنول، يف وقت ما من العقاقري اليت  املباعة البنـزوديازيبيناتوهو أحد 
 ماد احلكومات لتدابري   يد أن اعت  ب".  ةد الغرامي يعاعقار االغتصاب أثناء املو   "يف االعتداء اجلنسي حىت أنه أصبح ُيعرف باسم         

فمن النادر هذه األيام أن ُيبلَّغ عن اعتداءات جنسية            .  ، أثبت فّعاليته  صناعة الصيدالنية الالتعاون الوثيق مع     مراقبة أشّد، ب  
 .باستخدام رويبنول

 مل خيضع و مؤثر عقليهيدروكسي الزبد، وه-محض غاماويف الوقت ذاته، يتحّول اجملرمون اآلن حنو مواد أخرى، وخصوصاً 
-والغاماأخرى ظلت خارج نطاق االتفاقيات املتعلقة باملخّدرات مثل الكيتامني          مواد  جانب  إىل  الدولية إال حديثا،    للمراقبة  

 .ى معظم هذه املواد يف العديد من البلدان، فإهنا كثريا ما تقع يف أيدي اجملرمنينظراً لسهولة احلصول علو. بوتريوالكتون

 فالعقاقري اليت ُتدّس -هو الطريقة اليت يستخدم هبا أشخاص ال ضمري هلم تلك العقاقري ضد ضحايا غافلني وما يبعث على القلق 
 وهي ممارسة تنطوي على -عادةً يف الطعام أو الشراب، ُتعطى جبرعات تفوق بكثري اجلرعات املستخدمة لألغراض العالجية 

ء اجلنسي عادةً يف األماكن العمومية مثل احلانات واملطاعم              وُترتكب جرائم االعتدا   .  عواقب خطرية على صحة الضحايا      
 .والنوادي الليلية ولكن أيضا يف األماكن اخلاصة

وحثّت جلنة املخّدرات، يف    .  ويف ضوء هذا التهديد اخلطري، اجتمعت األسرة الدولية وأعلنت التزامها بالتصدي هلذه املشكلة            
اد تدابري ملكافحة إساءة استخدام املنتجات الصيدالنية بغرض االعتداء اجلنسي ، دول العامل كافةً على اعتم٢٠٠٩مارس /آذار

ىل استحداث   ة الصيدالنية إ    كما دعت اللجنة الصناع      ).  ٥٢/٨القرار   (وعلى تعزيز الوعي العام هبذه املشكلة اخلطرية               
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ّوث ما يشربون، دون املساس بالتوافر مستحضرات فيها مسات أمان، مثل األصباغ والنكهات، لتنبيه الضحايا احملتملني إىل تل

 .األحيائي للمكّونات النشطة يف املخّدرات املشروعة

 يف أقرب وقت ممكن ٥٢/٨ىل تنفيذ قرار جلنة املخّدرات إمجيع احلكومات وتدعو اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات يف تقريرها 
كما يسلط التقرير الضوء على أمهية ". االغتصاب أثناء املواعيد الغراميةعقار "وإىل التحلي باليقظة إزاء الزيادة املقلقة يف تعاطي 

 .التعاون مع الصناعة الصيدالنية ويدعو البلدان إىل التماس دعمها
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 تبلغ عن عمليات ودروب ومواد جديدة اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات 

 تستخدمها الشبكات اإلجرامية يف صنع املخّدرات
 

 حذّرت اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات يف تقريرها السنوي الذي صدر -)  لإلعالمألمم املتحدةادائرة (فرباير / شباط٢٤فيينا، 
ن شبكات إجرامية شديدة التنظيم والقوة تستخدم عمليات ودروباً ومواد جديدة للمحافظة على انتعاش عمليات اليوم من أ

يلتمسون سبالً جديدة لتحفيز أنشطتهم غري ن واملتَّجرففي مواجهة تشديد الضوابط على الكيماويات، أخذ . تصنيع املخّدرات
 . من قنوات جتارية قانونيةمياويات اليت حيتاجوهناعلى الكين قادرين على احلصول زالواملشروعة وال ي

وقد كان للطلب على سالئف األمفيتامني انعكاسات خطرية على خمتلف أحناء القارة األمريكية حيث تبذل بعض احلكومات 
 ترتبط بالثروة وكما يشري التقرير، فإن قوة تلك الشبكات. جهوداً جبارة لتخليص بلداهنا من براثن املنظمات اإلجرامية القوية

 .اهلائلة اليت يدّرها تصنيع املخّدرات غري املشروع، وخصوصاً امليثامفيتامني

. على حنو غري مشروع يعتمدون بشكل شبه حصري على اإليفيدرين والسودوإيفيدرينامليثامفيتامني ويف املاضي، كان مصنِّعو 
ة املكسيكية على هاتني املادتني دفع املُتَّجرين يف ذلك البلد إىل وحسبما ورد يف التقرير، فإن احلظر الشامل الذي فرضته احلكوم

فبدالً من استخدام اإليفيدرين والسودوإيفيدرين، يستخدم اجملرمون اآلن يف أغلب األحيان . تغيري تقنيات التصنيع اليت يّتبعوهنا
ير الواردة عن محض فينيل اخلل املكتشف يف عدد التقار، زاد ظرمنذ احلو. محض فينيل اخللعملية خمتلفة تقوم على استعمال 

ويف ظل هذا االجتاه الذي ينذر باخلطر، . من تلك املادة طناً ١٨يزيد على ما  بينما ضبطت السلطات زيادة كبريةسرية خمتربات 
 .محض فينيل اخللفإن اهليئة توصي احلكومات بفرض ضوابط أشّد على العمليات اليت تنطوي على 

جرون اهتمامهم من اإليفيدرين والسودوإيفيدرين بشكليهما اخلام إىل االجتار باملستحضرات الصيدالنية اليت              وقد صرف املُتَّ  
 ١٠، مت تعليق أو وقف أو ضبط عمليات تنطوي على ما قدره ٢٠٠٩ويف عام . تكون عادة يف شكل أقراص أو كبسوالت

هاتني املادتني على نطاق العامل، وكانت املكسيك هي          مليون قرص من      ٣٢أطنان من خام اإليفيدرين والسودوإيفيدرين و      
 يف املائة من الشحنات املوقوفة واملضبوطات حيتوي على مستحضرات صيدالنية            ٧٠وكان ما يزيد على     .  وجهتها الرئيسية 

وبنغالديش وتلك املستحضرات منشؤها بلدان مثل اهلند . اتضح أن بعضها مل يكن موّجها قط للبيع عن طريق القنوات الشرعية
 .اليت تفصلها أحياناً قاّرات عن املختربات السرية

يف ، أعلنت السلطات يف غينيافعلى سبيل املثال . بيد أن عملية صنع املنّشطات األمفيتامينية آخذة يف االنتشار يف مناطق عديدة
 ّمما يؤيد املخاوف من أن اكريمواقع يف كونة مواد كيميائية ومعدات يف عدعن سلسلة من عمليات ضبط  ،٢٠٠٩يوليه /متوز
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ويف هذا السياق، يشري التقرير كذلك إىل إيقاف         .  أفريقيا تشهد نشاطا لصنع املنّشطات األمفيتامينية على حنو غري مشروع           

 . وإثيوبيا وكينيامجهورية أفريقيا الوسطىشحنات كبرية من السودوإيفيدرين موّجهة إىل 

نظام اإلشعار وإىل جانب . بيانات بكفاءة بشأن التجارة وعمليات التسريب والضبطياتوتساعد اهليئة احلكومات على تبادل ال
زيادة فّعالية رصد الذي تديره اهليئة، أفضت املبادرات والعمليات التعاونية الدولية إىل   باالتصال احلاسويب املباشرالسابق للتصدير

 حتسني تبادل املعلومات االستخبارية عن نتائج هامة على صعيد وأسفر. الصفقات املشبوهة وحتديد اجتاهات االجتار وشبكاته
 ٢٠٠ ٠٠٠زاد جمموعها على  كميات من مادة أهنيدريد اخلل بلداً ٢٠ضبط ، ٢٠٠٨يف عام و .استهداف تسريب الكيماويات

، وهي أهنيدريد اخلل ويف أفغانستان، شهدت السوق السوداء هبوط أسعار. ، وهي ثاين أكرب كمية يبلَّغ عنها على اإلطالقلتر
 .السليفة الكيميائية الرئيسية للهريوين

وتبذل حكومة أفغانستان جهودا، على سبيل املثال من خالل حظر الواردات من أهنيدريد اخلل وبناء القدرات على صعيد إنفاذ 
 الداخلية يف مناطق أخرى ومع ذلك، استمر تسريب سالئف اهلريوين من قنوات التوزيع. القانون من أجل اعتراض الكيماويات

ويالحظ تقرير اهليئة تسريب أهنيدريد اخلل على . بينما يستهدف املُتَّجرون بلداناً جديدة يف كل منطقة من مناطق العامل تقريبا
ان نطاق واسع داخل االحتاد األورويب، يف سلوفينيا وهنغاريا مثال، وحيذِّر من التسريب من قنوات داخلية يف بلدان مثل الياب                   

، أوقفت اهليئة والبلدان املصدِّرة شحنات مشبوهة من ٢٠٠٩أغسطس / وآب٢٠٠٨سبتمرب /وفيما بني أيلول. ومجهورية كوريا
وكما هي احلال فيما خيص الكيماويات األخرى، برزت .  طنا٩٥ًأهنيدريد اخلل تزيد كميتها املوّجهة إىل العراق وحده على 

 طناً كانتا موّجهتني ٢٠، أُوقفت شحنتان تبلغ كمية كل منهما حنو ٢٠٠٩ويف عام . بأفريقيا كمنطقة معرَّضة خلطر التسري
 .إىل جيبويت بعد اكتشاف السلطات أن إذينْ االسترياد اخلاّصني هبما مزّوران
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     Press Release No. 7 سط أوروباو بتوقيت ٠٠/١١الساعة 
 مرور مائة عام على مراقبة املخّدرات، َمعلَم رئيسي يف التعاون الدويل

 
 مرور قرن على انطالق اجلهود املتعددة األطراف   ٢٠٠٩ صادف عام    –)   لإلعالم ألمم املتحدة ادائرة  (فرباير  / شباط ٢٤فيينا،  

. ١٩٠٩فرباير /ألفيون يف شنغهاي، بالصني، يف شباطاملعنية بااجتماع اللجنة الدولية الرامية إىل مراقبة املخدرات اليت بدأت مع 
ويف ذلك الوقت، مل تكن املخّدرات خاضعة للرقابة، وكانت ُتتعاطى على نطاق واسع، وكانت مدينة شنغهاي نقطة استرياد                    

 .األفيون الرئيسية إىل الصني

فقد أُبرمت سلسلة من االتفاقيات املتعددة األطراف بشأن . درات تطورا كبريا، شهدت املراقبة الدولية للمخ١٩٠٩ومنذ عام 
مراقبة املخّدرات، انتهت إىل اعتماد املعاهدات الدولية الثالث بشأن مراقبة املخّدرات اليت تشكِّل إطار العمل احلايل يف جمال 

 يف ٩٠يد واسع من اجملتمع الدويل، إذ اتفق ما يزيد على وال تزال تلك املعاهدات حتظى بتأي. املراقبة الدولية للمخدرات اليوم
 . يف املائة من سكان العامل على االلتزام بأحكامها٩٩املائة من الدول متثل نسبة 

ّدرات وتقديراً لإلجنازات اليت حتققت على صعيد املراقبة الدولية للمخّدرات، ُيفرد باب خاص من التقرير السنوي للهيئة الدولية ملراقبة املخ
 . يف شنغهاي، بالصني٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧ و٢٦لالحتفال بذكرى اجتماع اللجنة الدولية املعنية باألفيون الذي ُعقد يومي 

ويف هذه املناسبة التارخيية، استذكر الربوفيسور محيد قدسي، الذي كان رئيس اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات يف ذلك الوقت، 
. ول الذي انعقد يف وقت كانت فيه جتارة األفيون مرحبة جدا وتدّر عائدات تقّدر مباليني الدوالراتروح مؤمتر شنغهاي األ

إن اللجنة الدولية املعنية باألفيون اختذت : "وقال رئيس اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات يف حفل افتتاح أنشطة االحتفال بالذكرى
لصحة العامة فوق املصاحل التجارية وقررت الدعوة إىل بذل جهود عاملية إلخضاع اخلطوة اجلريئة املتمثلة يف وضع اعتبارات ا

 ."املخّدرات إىل التنظيم الرقايب من أجل محاية صحة الناس
وتسلّط الكلمة، اليت َتِرد كاملة يف التقرير السنوي، الضوء كذلك على التحديات اليت يواجهها اجملتمع الدويل من قبيل قلّة                           

ذلك أن فرص احلصول على األدوية اخلاضعة للمراقبة، وهو أمر تعتربه منظمة الصحة             .  ّدرات يف األغراض الطبية   استخدام املخ 
 ٨٦ و٣٠وحسب أحد تقديرات املنظمة، فإن ما بني .  بلدا١٥٠العاملية أحد حقوق اإلنسان، تكاد تكون معدومة فيما يزيد على 

جيب على احلكومات واجملتمع الدويل : "رئيس أن تلك التحديات مهمة، مضيفاًويرى ال. مليون مريض يعانون آالما غري معالَجة
ككل إجياد طريقة للتصدي هلا مع عدم املساس مببادئ املسؤولية املشتركة، وسيادة األمم وسالمة أراضي الدول، واحلاجة إىل                   

 ."التصدي ملشكلة املخّدرات العاملية بطريقة متوازنة ومتكاملة

، الذي اعُتمد مبناسبة االحتفال هبذا احلدث، احلكومات على تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة ٢٠٠٩هاي لعام وحيثّ إعالن شنغ
 .املخّدرات تنفيذا كامال
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 راقبة املخّدراتنبذة عن اهليئة الدولية مل

تنفيذ املعاهدات الدولية رصد نشئت تعاهديا من أجل  أُ،ة شبه قضائيةاهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات هي هيئة رقابية مستقلّ 
 .م عصبة األمعهد إىل  يرجع تارخيها،العقاقري هلا يف إطار املعاهدات السابقة ملراقبة سالفةوكانت هناك منظمات . العقاقريملراقبة 

  
 تركيبتها

ممثّلني ك  ال بصفتهم الشخصية    ويعملونتتألّف اهليئة من ثالثة عشر عضوا ينتخبهم اجمللس االقتصادي واالجتماعي               
الصيدالنية من قائمة   ميدان الطب أو علم العقاقري أو املستحضرات           وُينتخب ثالثة أعضاء من ذوي اخلربة يف           .  حلكوماهتم

هم أشخاص اهليئة وأعضاء . كوماتاحلاملية، وعشرة أعضاء من قائمة أشخاص ترّشحهم أشخاص ترّشحهم منظمة الصحة الع
كل الترتيبات الالزمة لضمان  ،اهليئةويتخذ اجمللس، بالتشاور مع . ثقة اجلميع ملا يتحلّون به من كفاءة وحياد وخربة فنيةحيظون ب

أمانة اهليئة و. القيام بوظائفها ذات الصلة باملعاهداتعلى  تساعدها وللهيئة أمانة.  وظائفهاءاالستقالل التقين التام للهيئة يف أدا
. عن املسائل املوضوعية إال أمام اهليئة ال ُتساءللكنها املعين باملخّدرات واجلرمية،  األمم املتحدة ملكتب تابع كيان إداري هي  

 تتعاون مع هيئات دولية ماك. ١٩٩١/٤٨اجمللس يف قراره أقّرها اليت ترتيبات التعاوناً وثيقاً مع املكتب يف إطار اهليئة وتتعاون 
 األمم املتحدة  وكاالت  بل تشمل أيضا      اجمللس وجلنة املخّدرات التابعة لــه،         ، ال تقتصر على       العقاقريمبراقبة  أخرى معنية    

م املتحدة، وخباصة وهي تتعاون أيضا مع هيئات خارج منظومة األم. ، وخصوصا منظمة الصحة العامليةذات الصلةاملتخّصصة 
 .واملنظمة العاملية للجمارك) اإلنتربول(املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية 

  
 هاوظائف

لة بربوتوكول سنة    بصيغتها املعدّ  ١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخّدرات لسنة     :  اهليئة يف املعاهدات التالية   ت وظائف   سيأُر 
املخّدرات واملؤثّرات  يف  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع        ؛ و ١٩٧١؛ واتفاقية املؤثّرات العقلية لسنة      ١٩٧٢

 :وعلى وجه العموم، تقوم اهليئة مبا يلي. ١٩٨٨العقلية لسنة 

مشروعة، تسعى اهليئة، بالتعاون مع احلكومات، إىل ضمان بصورة  واستعماهلا العقاقري واالجتار هبافيما يتعلق بصنع  )أ( 
من املصادر املشروعة إىل للعقاقري ب ي لالستعماالت الطبية والعلمية، وضمان عدم حدوث تسرالعقاقري كافية من فر إمداداتاتو

غري العقاقري بصورة     املستخدمة يف صنع       للكيمياويات مراقبة احلكومات     كيفية اهليئة أيضا     وترصد.  القنوات غري املشروعة   
  إىل االجتار غري املشروع؛اتالكيمياويب تلك ي وتساعدها على منع تسرة،مشروع

د اهليئة َمواِطن الضعف يف نظم املراقبة غري مشروعة، حتّدبصورة  هبا واستعماهلا واالجتار العقاقريفيما يتعلق بصنع  )ب( 
قري العقايف صنع املستخدمة  الكيمياوياتتتوىل اهليئة أيضا مسؤولية تقييم و.  وتسهم يف تصحيح تلك األوضاع،الوطنية والدولية

 .لمراقبة الدوليةل إخضاعها، بغية تقرير ما إذا كان ينبغي بصورة غري مشروعة

 : مبسؤولياهتا، تقوم اهليئة مبا يلياًعالواضط 
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 بالعقاقري طوعي للمؤثّرات العقلية، وترصد األنشطة املشروعة املتعلقة تقييمتدير نظام تقديرات للمخّدرات ونظام  )أ( 
 وازن بني العرض والطلب؛منها وجود ت، حتقيق عدة غاياتئية، هبدف مساعدة احلكومات على من خالل نظام بيانات إحصا

ب املواد اليت يكثر استخدامها يف صنع املخّدرات             يع التدابري اليت تتخذها احلكومات ملنع تسر          ترصد وتشجّ  )ب( 
 نطاق مراقبة املواد املدرجة على تغييـرات إدخال يلزم غري مشروعة، وتقيِّم تلك املواد لتقرير ما إذا كانبصورة واملؤثّرات العقلية 

 ؛١٩٨٨ اتفاقيةمن يف اجلدولني األول والثاين 

صة أو غريها من املنظمات      ل املعلومات املقّدمة من احلكومات أو هيئات األمم املتحدة أو وكاالهتا املتخصّ              حتلّ )ج( 
 تنفيذا وافيا، وتوصي بالتدابري العالجية العقاقرياهدات الدولية ملراقبة الدولية املختصة، للتأكد من تنفيذ احلكومات ألحكام املع

 املناسبة؛

 العقاقري،تزاماهتا مبقتضى املعاهدات الدولية ملراقبة      الل  االمتثالتقيم حوارا مستمرا مع احلكومات ملساعدهتا على         )د( 
 . عند االقتضاءتوصي بتقدمي مساعدة تقنية أو ماليةو

ئة أن تطلب إيضاحات يف حال حدوث انتهاكات ظاهرة ألحكام املعاهدات، وأن تقترح التدابري العالجية  اهليمهاممن و 
ا أو اليت تواجه صعوبات يف تطبيقها، وأن تساعد احلكومات ق أحكام املعاهدات تطبيقا تاّماملناسبة على احلكومات اليت ال تطّب

التدابري الالزمة لعالج وضع خطري أن إذا ما الحظت عدم اختاذ  ،لهيئةل وزغري أنه جي. على تذليل تلك الصعوباتاالقتضاء عند 
 وكمالذ أخري، ختّول املعاهدات . إىل ذلك األمرجلنة املخّدرات واجمللس االقتصادي واالجتماعي واألطراف املعنيةانتباه  تسترعي

ويف كل األحوال، تعمل .  إليه أو كليهماالعقاقريير  من أي بلد مقصِّر أو تصدالعقاقرياهليئة أن توصي األطراف بوقف استرياد 
 .اهليئة يف تعاون وثيق مع احلكومات

حلقات دراسية تنظيم  تقترح اهليئة ،وهلذه الغاية. الوفاء بالتزاماهتا مبقتضى االتفاقياتعلى اإلدارات الوطنية اهليئة وتساعد  
 . وتشارك يف تلك احللقات والربامجالعقاقري، عن مراقبةداريني إلاوبرامج تدريبية إقليمية للمسؤولني 

  
 اتقاريره

 ويتضمن التقرير السنوي حتليال       .  تقريرا سنويا عن أعماهلا      اهليئة     تقضي املعاهدات الدولية ملراقبة العقاقري بأن تعدّ             
تلك ض أهداف  اليت قد تعّر احلكومات على علم باألوضاع القائمة واحملتملة، كي تظلّالعقاقري على نطاق العاملألوضاع مراقبة 

حكام أل االمتثاليف املراقبة الوطنية ويف املوجودة الضعف وَمواِطن وتلفت اهليئة انتباه احلكومات إىل الثغرات . للخطراملعاهدات 
 إىل   السنوي ويستند التقرير .   كما تقّدم اقتراحات وتوصيات لتحسني األوضاع على الصعيدين الوطين والدويل              ؛املعاهدات

كما ُتستخدم فيه معلومات مقّدمة من .  وسائر منظماهتاألمم املتحدةاكيانات   احلكومات إىل اهليئة وإىلملعلومات اليت تقّدمهاا
 .من خالل منظمات إقليمية، وكذلك  اإلنتربول واملنظمة العاملية للجماركثل م،خالل منظمات دولية أخرى

 واملؤثّرات العقلية للمخّدراتن بيانات عن احلركة املشروعة لة، تتضّمة مفّصل تقرير اهليئة السنوي بتقارير تقنيَمستكُيو 
لكي يؤدي نظام مراقبة احلركة الزمة وتلك البيانات . الالزمة لألغراض الطبية والعلمية، مع حتليل لتلك البيانات من جانب اهليئة

عالوة على  و.  شروعةاملقنوات غري   ال ذلك منع تسريبها إىل      املشروعة للمخّدرات واملؤثّرات العقلية وظيفته أداًء سليماً، مبا يف        
وذلك .  بأن تقّدم اهليئة إىل جلنة املخّدرات تقريرا سنويا عن تنفيذ تلك املادة١٩٨٨ من اتفاقية ١٢ذلك، تقضي أحكام املادة 

املخّدرات واملؤثّرات العقلية بصورة اليت يكثر استخدامها يف صنع  رصد السالئف والكيمياوياتعرضا لنتائج التقرير، الذي يقّدم 
  .غري مشروعة، ُينشر أيضا كملحق للتقرير السنوي

_______ 


